
 
Verslag Algemene Ledenvergadering BSF d.d. 16 mei 2022 
Locatie: H.F. Witte Centrum 
 
Aanwezig 
Leden: 
Renate Morel-de Vries (TV Meijenhagen), Steven Bakker (KV Nova), Herman 
Bröring (FC De Bilt), Corry Tersteeg (Salvo), Mark Krähe (WVT), Sander Maatman (TV 
Tautenburg), Ineke van Straten (VV Irene), Ineke Stienstra (belangstellende- oud 
bestuurslid), 
 
Bestuur: 
Marius van den Bosch, Kirsten Szameitat, Sebastiaan Klok, Ronald Groen, Johan de Voogd, 
Hans Voogt en Kees Diepeveen (verslag) 
 
Te benoemen bestuursleden: 
Rob van Maanen 
 
Namens de gemeente: 
Simon Ott, Madeleine Bakker 
 
Erelid: 
Karel Beesemer 
 
Afmeldingen: 
Rob van Maanen (voordracht bestuurslid) en Rens Kersten (erelid) 
De leden: Brandenburg, Gympoint, Takt’89, Reflex, Tweemaal zes, DOS, Biltse combinatie, 
TKHC Helios, UGC De Pan 
_________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
Marius van den Bosch opent de vergadering. 
Speciaal welkom erelid Karel Beesemer, sportambtenaar Simon Ott en wethouder Madeleine 
Bakker die voor de laatste keer de ALV bezoekt. 
. 
2. Ingekomen stukken en berichten van verhindering 
Er is 1 ingekomen stuk van stichting Razem. 
Razem behartigt de belangen van onze Poolse partnergemeente Miescisko, die onze 
gemeente financiële steun vraagt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Oproep is 
breed uitgezet binnen de sport- en culturele sector. BSF ondersteunt dit initiatief en vraagt 
haar leden initiatieven te ontwikkelen. Bekend is dat een aantal verenigingen 
benefietwedstrijden gaan organiseren (b.v. NOVA-TZ, SVM-FC De Bilt, Voordaan-SCHC)     
 
Bericht van verhindering is ontvangen van ons adspirant bestuurslid Rob van Maanen en van 
erelid Rens Kersten. De leden: Brandenburg, Gympoint, Takt’89, Reflex, Tweemaal zes, 
DOS, Biltse combinatie, TKHC Helios, UGC De Pan 
 
3. Vaststellen agenda, mededelingen door de voorzitter 
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen voorzitter: 
- Voor onze leden die geen eigen vertrouwenspersoon hebben, is er een 
vertrouwenspersoon beschikbaar bij MENS De Bilt. Op de BSF-website zijn de gegevens te 
vinden. Er is ook een VOG-verklaring van de vertrouwenspersoon in te zien bij MENS De 
Bilt. 
Maak er gebruik van als het nodig is! 



 
4. Mededelingen wethouder sport, Madeleine Bakker en sportambtenaar Simon Ott 
Tot 31 mei 2022 is Madeleine nog in functie dus is de laatste keer als wethouder aanwezig. 
Zij dankt de BSF en de besturen van de aangesloten leden voor de jarenlange prettige en 
constructieve samenwerking. 
Marius dankt Madeleine voor de goede samenwerking en de prettige sfeer waarin 
gesprekken en overleggen met de BSF altijd hebben plaatsvonden. 
 
Simon Ott deelt mede dat in de Voorjaarsnota 2022 de aanschaf van ledverlichting voor 
verenigingen wordt voorgesteld op 50/50 basis. De gemeente wil niet wachten tot de oude 
verlichting is afgeschreven, maar de verenigingen tegemoet komen. Het voorstel moet nog 
door de Raad worden goedgekeurd. 
 
5. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2021 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. 
 
6. Jaarverslag 2021 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. 
 
7. Financiën Biltse Sport Federatie 
 
a. Financieel jaarverslag 2020 
Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag. 
 
b. Verslag kascontrolecommissie en verlening decharge 
Gert van Dijk en Ton Speekenbrink hebben kascontrole gedaan en goedkeuring gegeven. Zij 
adviseren de vergadering decharge te verlenen. De financiële gegevens van 2021 worden 
onder voorbehoud goedgekeurd aangezien er niemand van de kascommissie was om hun 
advies te geven. Penningmeester had de getekende verklaringen niet meegenomen. 
 
c. Begroting 2022 BSF 
De penningmeester licht een kleine omissie toe op de spaarrekening van 2021. De rente 
bijgeteld die in 2022 was ontvangen. Aangegeven door de kascommissie en daarna 
gecorrigeerd. 
Er zijn geen vragen over de begroting. De begroting wordt vastgesteld. 
 
d. Vaststellen contributie 
Het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten wordt overgenomen. 
Vraag: Hoe wordt de contributie per vereniging vastgesteld? 
Antw.: 1 x per 2 jaar gaat een brief naar de leden waarin o.a. wordt gevraagd naar het aantal 
leden en of het emailadres nog klopt. Het aantal leden bepaalt de BSF-contributie. 
 
8. Financiën Fonds Sport Bevordering (ter informatie) 
a. Financieel jaarverslag 2020 
Doordat er weinig aanvragen geweest zijn is er weinig subsidie verstrekt. 
Vraag Sander Maatman over Jaarrekening: Hoe worden de risico’s gewogen bij het 
beleggen. Welk beleid om hierin besluiten te nemen licht hieraan ten grondslag? 
Antw.: Penningmeester FSB is niet aanwezig. Deze vraag wordt meegenomen naar de 
penningmeester van de FSB. 
 
b. Verslag kascontrolecommissie en verlening decharge 
Gert van Dijk en Ton Speekenbrink hebben ook voor de FSB de kascontrole gedaan en 
goedkeuring gegeven. Zij adviseren de vergadering decharge te verlenen. Dit advies wordt 
overgenomen. 
 



 
c. Begroting 2021 FSB 
Er zijn geen vragen over de begroting. De begroting wordt vastgesteld. 
 
 
9. Samenstelling kascontrolecommissie 2021; voor BSF en FSB 
Samenstelling kascontrolecommissie 2022: 
- Herman Bröring 
- Rob van Maanen 
- reserve: er is geen reserve lid benoemd 
 
10. BSF-bestuur; samenstelling en benoeming 
De samenstelling van het bestuur BSF: 
Marius van den Bosch, voorzitter tot 2023 
Ronald Groen, penningmeester    tot 2023 
Kirsten Szameitat, lid          tot 2023 
Kees Diepeveen, lid          tot 2024 
Sebastiaan Klok, lid          tot 2025 
Hans Voogt, lid          tot 2023 
Johan de Voogd, lid          tot 2024 
 
Rob van Maanen wordt benoemd tot bestuurslid en is benoemd tot 2025. 
 
11. FSB-bestuur; samenstelling 
De samenstelling van het FSB-bestuur wordt voor kennisname aangenomen. 
Pieter Keuning, voorzitter 
Kirsten Szameitat, secretaris 
Kees Diepeveen, lid 
Sebastiaan Klok, lid 
Jan Pieter Stam, extern lid/penningmeester 
Simon Ott is adviseur namens de gemeente. 
 
12. Website BSF 
Sinds 2021 is de nieuwe website van de BSF in de lucht. We roepen de leden op 
(bijzondere) activiteiten en wetenswaardigheden binnen de vereniging aan te bieden voor 
publicatie.  Zo gaat de BSF-artikelen publiceren uit sportwereld waarvan we denken dat het 
interessant is voor verenigingen hiervan kennis te nemen. Leden worden opgeroepen foto’s 
en content te delen met de BSF zodat het meer een website van en voor de leden wordt. 
 
Vraag voorzitter: wat wil een vereniging graag op de website vinden? 
Antw.: de volgende suggesties: het moet de zichtbaarheid van de vereniging verhogen. 
Organisatorisch kan er veel met elkaar gedeeld worden. Ook bekendmaking van b.v. 
promotie/degradatiewedstrijden. 16 Juni wordt er een avond georganiseerd over 
duurzaamheid bij sportverenigingen. 
Waarschuwing: Actief zijn op sociale media kost heel veel tijd en is een vak apart. Daar moet 
iemand verantwoordelijk voor zijn. 
In het bestuur zal hierover inhoudelijk gesproken worden. 
 
13. Symposium 16 juni 2022 over duurzaamheid 
NOVA, Voordaan en de BSF organiseren op 16 juni een bijeenkomst voor alle Biltse 
sportverenigingen met als onderwerp: duurzame ontwikkelingen op sportverenigingen. Er 
zullen meerdere sprekers aanwezig zijn die zullen toelichten wat mogelijk is binnen de Biltse 
sportvereniging. NOVA en Voordaan hebben al enkele plannen op tafel liggen en willen de 
sportverenigingen hier graag in betrekken. Uitnodigingen worden deze week verzonden. Ook 



gemeente en politieke partijen worden uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij M.M.H.C. 
Voordaan in Groenekan 
 
14. Rondvraag 
- Ineke van Straten (vv Irene) meldt dat de volleybalvereniging niet op de ledenlijst staat. Dit 
wordt hersteld. 
 
 
15. Sluiting/lezing 
De voorzitter sluit formeel de vergadering en geeft Hans Voogt het woord om Karin 
Blankenstein te introduceren die namens De Johan Blankenstein Foundation een 
interactieve lezing geeft samen met Querijn Hensen.   
 
JFB is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo's 
en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. Specifiek richt de John Blankenstein 
Foundation zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van 
homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en 
ongeorganiseerde sportverbanden. In deze lezing weten Karin en Querijn op inspirerende 
wijze in beeld te brengen de hinderpalen tot acceptatie en integratie die ook in onze 
sportverenigingen spelen. 
Informatie van de John Blankenstein Foundation komt op onze website te staan. 
 
 
 


